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Hieronder treft u enkele gegevens over de afsluiting van dit schooljaar en over
zaken van het nieuwe schooljaar.

Laatste schoolweek




Maandag 9 juli, 10.15 uur:
Maandag 9 juli, 13.15 uur:
Dinsdag 10 juli:






Dinsdag 10 juli, middag:
Woensdag 11 juli, 19.00 uur:
Vrijdag 13 juli:
Vrijdag 13 juli:

musical voor groep 1-4 + belangstellenden
musical voor groep 5-7 + belangstellenden
de gevonden voorwerpen liggen in de
gemeenschapsruimte
groep 8 trakteert op een ijsbuffet
afscheid van groep 8
oud-papier actie
laatste schooldag voor de vakantie
de kinderen krijgen om 12.00 uur vrij

Schooljaar 2018-2019












Op maandag 27 augustus staan de schooldeuren weer open. Om 8.30 uur
wordt het nieuwe schooljaar geopend met de kinderen. De leerlingen van
groep 1 krijgen een aparte uitnodiging.
Op woensdag 29 augustus, van 19.00 uur-20.00 uur, worden de ouders en de
kinderen uitgenodigd voor een open avond. De bedoeling is: een nadere
kennismaking met de (nieuwe) leerkrachten, de (nieuwe) ouders en dhr. Heino
Loedeman.
In de eerste schoolweek krijgt u een brief van het schoolbestuur, waarin kunt
aangeven hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en de school (AVG).
Na de verwerking van deze brieven, wordt de schoolgids bijgewerkt en
uitgegeven.
In het nieuwe schooljaar starten we met een nieuwe taalmethode en een
nieuwe methode voor Natuur en Techniek.
De website van de school wordt opnieuw opgebouwd en verschijnt in het
najaar.
Er is een nieuw logo ontworpen; de gehele huisstijl wordt aangepast.
De ouders krijgen op hun computer, smartphone een APP waarop berichten
van de school worden geplaatst. Het programma heet Social Scools.
De schooltuin (naast groep 1-3) wordt verder ingericht met o.a. een
picknicktafel en een buitenkeukentje.
Eerste aanspreekpunt van de school: zie de brief van het schoolbestuur op 2
juli.

Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

eerste dag
22 oktober
24 december
25 februari
19 april
30 mei
10 juni
22 juli

laatste dag
26 oktober
04 januari
01 maart
03 mei
31 mei
30 augustus

Vrije dagen 2018-2019
Ossenmarkt:
Studiedagen:

11 oktober
21 november, 08 februari, 11 februari, 11 juni, 12 juni.

Bedankt









juf Willemieke voor het werk bij ons op school; we wensen je een goede tijd
toe op je nieuwe school in Zwijndrecht
de leden van de oudercommissie voor alles wat zij doen voor de school
de leden van de medezeggenschapsraad voor hun meedenken in het beleid
de ouders, die meehielpen met de buitenschoolse activiteiten
de moeders, die het afscheid van groep 8 begeleidden
de mannen, die bij de oud-papiercontainer stonden
allen die meehielpen met de schoonmaak, de luizencontroles, enz.
allen die op enige wijze een positieve bijdrage geleverd hebben en dan
denken we zeker ook aan de leden van de gebedsgroep.

Allen een goede vakantie toegewenst
Team Huinen

